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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 

293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var, 

salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve 

sığar." ifadesini kullandı. 

▪ Fed dün yaptığı açıklamasında, kötü durumdaki ABD ekonomisini desteklemek için, aralarında borçlanma 

maliyetlerini düşük tutmak için sınırsız tahvil alımı ve özel sektöre ve yerel yönetimlere kredi akışını sağlamak için 

programlar oluşturmanın da yer aldığı geniş çaplı ikinci dalga tedbir paketi açıkladı. Fed, dün yaptığı açıklamasında 

varlık alımlarına ticari mortgage’a dayalı menkul kıymetleri de ekleyeceğini duyurdu ve hanehalkı ve işletmelere kredi 

akışı ile maksimum istihdam ve fiyat istikrarını desteklemeye yönelik tüm araçlarını kullanmaya devam edeceğini 

belirtti.  

▪ Fed’in açıklamasının ardından piyasaların ilk tepkisi olumluydu, ancak pozitif hava uzun sürmedi.  Fed’in açıklaması 

sonrasında ABD vadelileri yükselerek kayıplarını telafi ederek pozitife döndüyse de küresel borsalardaki satış hareketi 

dün de etkili olmaya devam etti.  ABD ve Avrupa borsaları yeni haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamlarken, BİST-

100 endeksi de %1,8’lik kayıpla 84.246 seviyesinden kapandı.  

▪ Dolar endeksi Fed’in açıklamasının ardından 102,81 seviyesinden düşüşe geçti ve Asya seansında düşüşünü 

hızlandırarak 101,58 seviyesine kadar indi. Dolar endeksindeki düşüş ve piyasalarda artan güvenli liman talebi ile 

birlikte kayıplarını önemli ölçüde telafi eden ons altın fiyatları ise yeniden 1500 seviyesi üzerine çıkarak 1584 seviyesi 

üzerini test etti. 1,066’lı seviyelerden yükselişe geçen EURUSD paritesi ise 1,0827 seviyesine kadar yükselmesinin 

ardından 1,0730 – 1,08 seviyeleri arasında dalgalandı. 

▪ Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıl 2008 krizi sırasındaki kadar kötü bir küresel resesyon beklediğini ve bunu 2021 

yılında bir toparlanmanın takip edeceğini kaydetti. 

▪ Piyasalardaki mevcut görünüme baktığımızda bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında alıcılı bir görünüm olduğunu, 

ABD endeks vadelilerinde de %3’e yakın kazançların oluştuğu görülüyor. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 561 baz 

puanda seyrediyor. Fed’in dün açıkladığı teşvik paketinin ardından değer kaybeden dolar endeksi ile birlikte TL’nin 

görece olumlu bir performans ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda BİST-100 endeksinin güne alıcılı bir 

başlangıç yapmasını beklemekteyiz. 

▪ Bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere 

ve ABD’den gelecek olan PMI verileri takip edilecek. 

 

Gelişmiş ülke para birimlerinin son işlem gününe göre 

getirileri * 
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Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım * ABD dolarına karşı 

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin son işlem gününe 

göre getirileri * 

  

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım * ABD dolarına karşı 
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
Almanya Mart Ayı Markit İmalat PMI Endeksi 11:30 40 48 

 
Almanya Mart Ayı Markit Hizmet PMI Endeksi 11:30 43 52,5 

 
Almanya Mart Ayı Markit Bileşik PMI Endeksi 11:30 41 50,7 

 
Euro Bölgesi Mart Ayı Markit İmalat PMI Endeksi 12:00 39 49,2 

 
Euro Bölgesi Mart Ayı Markit Hizmet PMI Endeksi 12:00 39,8 52,6 

 
Euro Bölgesi Mart Ayı Markit Bileşik PMI Endeksi 12:00 38,9 51,6 

 
İngiltere Mart Ayı Markit İmalat PMI Endeksi 12:30 45 51,7 

 
İngiltere Mart Ayı Markit Hizmet PMI Endeksi 12:30 45 53,2 

 
İngiltere Mart Ayı Markit Bileşik PMI Endeksi 12:30 45 53 

 
ABD Mart Ayı Markit İmalat PMI Endeksi 16:45 44 50,7 

 
ABD Mart Ayı Markit Hizmet PMI Endeksi 16:45 42 49,4 

 
ABD Mart Ayı Markit Bileşik PMI Endeksi 16:45 - 49,6 

 
ABD Şubat Ayı Yeni Konut Satışlar 17:00 750K 764K 

 
ABD Mart Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi 17:00 -10 -2 
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Makroekonomik Gelişmeler 
Fed, ABD ekonomisine destek sağlamak amacıyla yeni tedbirler açıkladı  

Fed dün yaptığı açıklamasında, kötü durumdaki ABD ekonomisini desteklemek için, aralarında borçlanma maliyetlerini 

düşük tutmak için sınırsız tahvil alımı ve özel sektöre ve yerel yönetimlere kredi akışını sağlamak için programlar 

oluşturmanın da yer aldığı geniş çaplı ikinci dalga tedbir paketi açıkladı. Fed, dün yaptığı açıklamasında varlık alımlarına 

ticari mortgage’a dayalı menkul kıymetleri de ekleyeceğini duyurdu ve hanehalkı ve işletmelere kredi akışı ile maksimum 

istihdam ve fiyat istikrarını desteklemeye yönelik tüm araçlarını kullanmaya devam edeceğini belirtti. Fed’den gelen 

açıklamanın detaylarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Fed dün yaptığı açıklamasında, piyasa işleyişini sorunsuz hale getirmek ve para politikasının ekonomiye etkin 

yansımasını ve daha geniş finansal koşullara ulaşmasını sağlamak için Hazine tahvilleri ve mortgage’a dayalı menkul 

kıymetleri “ihtiyaç duyulan miktarda” satın alacağını açıkladı. Hatırlayacağımız üzere Fed, 17 – 18 Mart’ta gerçekleşecek 

olan FOMC toplantısı öncesinde, 15 Mart akşamında gerçekleştirdiği ikinci olağanüstü toplantı ile 100 baz puanlık faiz 

indirimine giderek faizleri %0 - %0,25 aralığına çekmiş ve varlık alımlarını alımlarını 700 milyar $ artıracağını 

duyurmuştu. Bunun en az 500 milyar $’lık kısmının Hazine tahvillerinden, yine en az 200 milyar $’lık kısmının ise 

mortgage’a dayalı menkul kıymet alımından oluşacağı ifade edilmişti. Fed, ihtiyaç duyulduğu kadar alım yapacağını 

ifade ederek limitsiz miktarda Hazine kağıdı ve mortgage’a dayalı menkul kıymet alacağını duyurdu.  

2. QE’nin yanı sıra Fed, yeni programlarla birlikte işverenlere, tüketicilere ve şirketlere kredi akışını destekleyeceğini ve bu 

çerçevede 300 milyar dolara kadar yeni finansman sağlayacağını açıkladı. 

3. Fed’den dün yapılan açıklamaya göre büyük şirketleri desteklemek için iki program daha oluşturuldu: Yeni tahvil ve 

kredi arzı için Birincil Piyasa Özel Sektör Kredi İmkânı ve mevcut özel sektör tahvilleri için likidite sağlamak amacıyla 

İkincil Piyasa Özel Sektör Kredi İmkanı. 

4. Diğer üçüncü bir program olan Vadeli Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Kredi İmkânının, öğrenci kredileri, otomobil 

kredileri, kredi kartı kredileri, Küçük İşletmeler İdaresi'nce garanti altına alınan krediler ve diğer belli varlıklar tarafından 

desteklenen varlığa dayalı menkul kıymet arzını sağlayacağı ifade edildi. 

5. Fed ayrıca, mevcut Para Piyasası Yatırım Fonu Likidite İmkanı'nı da, aralarında “yerel yönetim değişken faizli talep 

bonoları” da dahil  olmak üzere daha geniş yelpazede menkul kıymetleri içerecek şekilde genişleteceğini kaydetti. Bu 

adım eyaletlere ve kentlere mali destek sağlamayı amaçlıyor. 

6. Son olarak, Fed mevcut Ticari Menkul Kıymet Fonlana İmkanı'nı da yüksek kaliteli yerel yönetim tahvillerini içerek 

şekilde genişleteceğini duyurdu. Bu adım da eyaletler ve kentleri desteklemek adına atıldı. 

Fed’in açıklamasının ardından piyasaların ilk tepkisi olumluydu, ancak pozitif hava uzun sürmedi.  Fed’in açıklaması 

sonrasında ABD vadelileri yükselerek kayıplarını telafi ederek pozitife döndüyse de küresel borsalardaki satış hareketi dün de 

etkili olmaya devam etti. Dolar endeksi 102,80 seviyesinden 101,58 seviyesi altına inerken, EURUSD ve ons altın yükseldi.  

• Fed’in dün, aralarında borçlanma maliyetlerini düşük tutmak için sınırsız tahvil alımı ve özel sektöre ve yerel 

yönetimlere kredi akışını sağlamak için programlar oluşturmanın yer aldığı geniş çaplı bir ikinci dalga tedbir paketi 

açıklamasına rağmen küresel piyasalardaki satıcılı seyrin devam ettiği görüldü. ABD ve Avrupa borsaları yeni haftanın 

ilk işlem gününü düşüşle tamamlarken, BİST-100 endeksi de %1,8’lik kayıpla 84.246 seviyesinden kapandı.  

• VIX endeksi 70 seviyesi üzerinden 60,46 seviyesine kadar geriledi.   

• Dolar endeksi Fed’in açıklamasının ardından 102,81 seviyesinden düşüşe geçti ve Asya seansında düşüşünü 

hızlandırarak 101,58 seviyesine kadar indi.  

• Dolar endeksindeki düşüş ve piyasalarda artan güvenli liman talebi ile birlikte kayıplarını önemli ölçüde telafi eden ons 

altın fiyatları ise yeniden 1500 seviyesi üzerine çıkarak 1584 seviyesi üzerini test etti.  

• 1,0660’lı seviyelerden yükselişe geçen EURUSD paritesi ise, dolar endeksindeki gerileme ile birlikte 1,0827 seviyesine 

kadar yükselmesinin ardından 1,0730 – 1,08 seviyeleri arasında dalgalandı. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satış baskısı ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi ile birlikle USDTRY paritesi dün 

6,60 seviyesi üzerine kadar yükseldi. Ancak Fed’in dün, aralarında borçlanma maliyetlerini düşük tutmak için sınırsız tahvil alımı 

ve özel sektöre ve yerel yönetimlere kredi akışını sağlamak için programlar oluşturmanın yer aldığı geniş çaplı bir ikinci dalga 

tedbir paketi açıklaması ile birlikte dolar endeksi kazançlarının bir kısmını silerken, USDTRY paritesi de 6,51 seviyesine doğru 

geri çekildi. Dolar endeksi Fed’in açıklamasının ardından 102,81 seviyesinden düşüşe geçti ve Asya seansında düşüşünü 

hızlandırarak 101,58 seviyesine kadar indi. USDTRY paritesi ise gün içerisinde 6,60 seviyesi üzerini test etmesinin ardından 

6,5166 seviyesine kadar geriledi.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,5433 seviyesinden işlem görüyor. USDTRY paritesinin kısa vadeli grafiğine 

baktığımızda, aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi, kurun dünkü düşüş hareketi ile birlikte kısa vadeli yükseliş 

trendini aşağı yönlü kırdığı görülüyor. Teknik analiz kuralları çerçevesinde, yükseliş trendinin kırılmasının ardından kurdaki 

yukarı yönlü eğilimlerin önceki günlere kıyasla daha sınırlı olması ve kurda kısa vadeli bir düşüş eğilimi oluşması beklenebilir. 

Kurun trend çizgisi altına kalacağı varsayımı altında kısa vadede 6,60 seviyesi altında seyretmesi ve 6,50 seviyesi altına doğru 

düşüş eğilimini devam ettirmesi beklenebilir.  

• Bu noktada, piyasada artan volatilite nedeniyle teknik göstergelerin zaman zaman sağlıklı sonuçlar üretemediğini ve 

bu tip yüksek oynaklık dönemlerinde teknik göstergelerin ürettikleri sinyallerin doğru çalışmayabileceğini 

belirtmemizde fayda var.  

Bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve 

ABD’den gelecek olan PMI verileri takip edilecek. 
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EUR/USD 

Fed dün yaptığı açıklamasında, kötü durumdaki ABD ekonomisini desteklemek için, aralarında borçlanma maliyetlerini düşük 

tutmak için sınırsız tahvil alımı ve özel sektöre ve yerel yönetimlere kredi akışını sağlamak için programlar oluşturmanın da yer 

aldığı geniş çaplı ikinci dalga tedbir paketi açıkladı.  Dolar endeksi Fed’in açıklamasının ardından 102,81 seviyesinden düşüşe 

geçti ve Asya seansında düşüşünü hızlandırarak 101,58 seviyesine kadar indi. 1,0660’lı seviyelerden yükselişe geçen EURUSD 

paritesi ise, dolar endeksindeki gerileme ile birlikte 1,0827 seviyesine kadar yükselmesinin ardından 1,0730 – 1,08 seviyeleri 

arasında dalgalandı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,0789 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda paritedeki aşağı yönlü 

hareketlerde 1,0725 seviyesinin güçlü bir teknik destek olarak ön plana çıktığını, yükseliş eğilimlerinde ise 1,0815 seviyesinin 

direnç konumunda olduğunu görüyoruz. 1,0815 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda paritedeki yükselişin 1,0880 seviyesi 

üzerine doğru sürmesi beklenebilir. Diğer taraftan, paritedeki düşüş eğiliminin ön plana çıkması ve 1,0725 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda düşüş hareketi 1,0660 seviyesine doğru hızlanabilir.  

Bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den 

gelecek olan PMI verileri takip edilecek. 
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XAU/USD 

Fed’in dün, aralarında borçlanma maliyetlerini düşük tutmak için sınırsız tahvil alımı ve özel sektöre ve yerel yönetimlere kredi 

akışını sağlamak için programlar oluşturmanın yer aldığı geniş çaplı bir ikinci dalga tedbir paketi açıklaması ile birlikte dolar 

endeksi kazançlarının bir kısmını sildi ve 102,81 seviyesinden 101,58 seviyesine kadar geri çekildi. Dolar endeksindeki düşüş ve 

piyasalarda artan güvenli liman talebi ile birlikte kayıplarını önemli ölçüde telafi eden ons altın fiyatları ise yeniden 1500 

seviyesi üzerine çıkarak 1584 seviyesi üzerini test etti. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1570,20 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda 1552 seviyesinin destek 

olarak ön plana çıktığı görülüyor. Ons altının bu destek seviyesi üzerinde tutunabilmesi durumunda kısa vadede yeniden 1577 

direncini hedef alması beklenebilir. 1577 direncini aşılması durumunda ise 1595 seviyesi ikinci direnç seviyesi olarak karşımıza 

çıkıyor. Diğer taraftan, altında aşağı yönlü hareketin ön planda olması ve 1552 desteğinin kırılması satışların kısa vadede ilk 

etapta 1540 seviyesine doğru hızlanmasına yol açabilir.  

Bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve 

ABD’den gelecek olan PMI verileri takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.237 -%2,9 -%6,2 -%30,6 -%24,6 -%30,7

DAX 8.741 -%2,1 %0,0 -%32,9 -%29,0 -%34,0

FTSE 4.994 -%3,8 -%3,1 -%30,2 -%31,5 -%33,8

Nikkei 16.888 %5,1 %4,4 -%24,1 -%19,7 -%25,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 84.246 -%1,8 -%4,1 -%26,6 -%17,3 -%26,4

Çin 2.660 %1,5 -%2,9 -%10,9 -%9,6 -%11,5

Hindistan 25.981 %4,7 -%11,0 -%32,6 -%30,4 -%34,0

Endonezya 3.990 -%0,5 -%11,0 -%31,7 -%35,4 -%37,0

Rusya 2.253 -%3,4 -%0,6 -%27,5 -%18,2 -%26,0

Brezilya 63.570 -%5,2 -%10,7 -%44,1 -%38,8 -%45,0

Meksika 32.964 -%3,8 -%13,4 -%24,8 -%23,5 -%24,3

Güney Afrika 38.267 -%5,0 -%5,5 -%30,3 -%31,2 -%33,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 62 -%6,7 -%25,5 %260,6 %313,1 %347,0

EM VIX 66 -%7,8 -%28,2 %239,4 %300,4 %284,4

MOVE 135 %1,5 %8,7 %81,6 %67,1 %132,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,5618 %0,2 %2,0 %7,7 %14,8 %10,3

Brezilya 5,146 %1,6 %2,9 %17,3 %23,6 %27,7

Güney Afrika 17,8369 %1,3 %6,8 %18,9 %19,7 %27,4

Çin 7,0886 -%0,1 %1,4 %0,9 -%0,4 %1,8

Hindistan 76,275 %1,4 %2,7 a.d. %7,5 %6,9

Endonezya 16575 %3,9 %11,0 %20,5 %17,7 %19,5

CDS *

Türkiye 468,9 a.d. a.d. a.d. -91,2 39,7

Brezilya 356,8 32,8 1,9 230,0 -28,9 76,2

Güney Afrika 401,4 19,7 36,8 173,2 -21,3 36,7

Endonezya 292,3 46,1 38,4 147,9 a.d. a.d.

Rusya 202,4 a.d. a.d. a.d. -24,3 70,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,7 0,2 1,1 1,6 -1,2 1,5

Brezilya %8,9 0,3 0,3 2,4 1,7 -1,4

Hindistan %6,4 0,1 0,2 a.d. -0,4 -0,2

Endonezya %8,3 0,2 0,9 1,8 1,1 1,3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %9,0 0,22 1,14 3,20 2,07 2,85

Brezilya %5,1 -0,01 0,70 2,00 1,27 1,39

Güney Afrika %7,3 0,70 2,24 3,72 3,33 3,45

Endonezya %4,2 0,19 0,98 1,63 1,38 1,29

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 27,03 %0,2 -%10,0 -%53,8 -%58,3 -%59,0

Ham Petrol - WTI USD/varil 23,36 %4,1 -%18,6 -%56,2 -%60,2 -%61,7

Altın - USD / oz 1567,6 %5,6 %5,5 -%4,7 %2,9 %2,9

Gümüş - USD / t oz. 13,225 %7,1 %3,5 -%28,6 -%28,9 -%26,2

Commodity Bureau Index 372,68 -%0,4 -%2,1 -%7,4 -%3,5 -%7,2

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33

(0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 14 (Eski No D:10) Beşiktaş-İSTANBUL

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 224) 225 64 10

Girne

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez 

Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. 

Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA
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Uyarı Notu 

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup 

finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 

Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel 

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri 

tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı 

sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. 

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile 

uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere 

dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa 

koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda 

bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibarıyla 

yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte 

elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. 

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu 

bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması 

ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları 

sorumlu tutulamaz. 

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi 

halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. 

 

 

 

 

 

 

 


